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Ibiza ST -"Čili"
Informativni AKCIJSKI cenik za modelsko leto 2011

Št.: 2010/01

Datum izdaje: 14.07.2010

Veljavnost cen: od 14.07.2010

Modeli z bencinskim motorjem

Moč Emisija Reference Reference Ecomotive Style Style Eco Tech Sport
 kW (KM) CO2 Koda MPC* v EUR MPC* v EUR MPC* v EUR MPC* v EUR MPC* v EUR

1.2** 51 (70) 5-st. ročni 5 128 6J82C4T5 10.090

1.2 51 (70) 5-st. ročni 5 128 6J8_C405 11.053 11.637

1.4 63 (85) 5-st. ročni 5 139 6J8_E405 11.624 12.356

1.2 TSI 77 (105) 5-st. ročni 5 124 6J8_J405 13.124 13.464

1.2 TSI 77 (105) 7-st. DSG 5 124 6J83J705 14.328

1.2 TSI 77 (105) 5-st. ročni 5 119 6J83JV05 13.661

Modeli z dizelskim motorjem

Moč Emisija Reference Reference Ecomotive Style Style Eco Tech Sport
 kW (KM) CO2 Koda MPC* v EUR MPC* v EUR MPC* v EUR MPC* v EUR MPC* v EUR

1.2 TDI DPF 55 (75) 5-st. ročni 5 102 6J8_3405 13.661 14.520

1.2 TDI DPF 55 (75) 5-st. ročni 5 89 6J823V05 14.471

1.6 TDI DPF 66 (90) 5-st. ročni 5 109 6J5_2405 14.070 14.930

1.6 TDI DPF 77 (105) 5-st. ročni 5 109 6J5_4405 15.472 15.598

Izvedba Menjalnik Vrata

Izvedba Menjalnik Vrata

** Navedene cene veljajo le v primeru financiranj preko družb Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. ali Porsche Leasing SLO d.o.o., kjer doba 
financiranja ni krajša od 24 mesecev in polog ni višji od 35 % cene vozila.

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
DMV = davek na motorna vozila     DDV = davek na dodano vrednost   1.2** - ne vključuje podaljšanega jamstva



Ibiza ST
Informativni cenik za modelsko leto 2011
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Veljavnost cen: od 14.07.2010

SERIJSKA OPREMA*

> 12-voltna vtičnica > 2 dodatna zvočnika
> 3-kraki volan > climatronic (vklj. hladilni prekat v sovoznikovem predalu)
> 3-točkovni varnostni pasovi za vse sedeže > dnevne luči s funkcijo "Coming home"
> ABS > el. nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali v
> Aux-in barvi vozila
> centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem > električni pomik stekel zadaj
> deljiva zadnja klop > jeklena platišča 15"
> dnevne luči > pnevmatike 185/60 R15
> držalo za pijačo > potovalni računalnik
> električni pomik stekel spredaj > sovoznikov sedež nastavljiv po višini
> jeklena platišča 14" > sprednji meglenki s funkcijo smerno prilagodljivih luči
> klimatska naprava > strešne letve (kromirane)
> osvetlitev prtljažnika > tempomat
> pnevmatike 175/70 R14 > vratne kljuke v barvi vozila
> predpražniki (spredaj in zadaj) > …
> pritrditev otroških sedežev ISOFIX
> radio MP3 s 4 zvočniki in upravljanjem ob volanu
> rezervno oz. zasilno rezervno kolo
> ročno nastavljivi zunanji ogledali v črni barvi > 2 dodatna zvočnika
> sovoznikov senčnik s pokritim kozmetičnim ogledalom > aluminijasta platišča 16"
> sprednja vzglavnika nastavljiva po višini > dnevne luči s funkcijo "Coming home"
> stranska zračna blazina za glavo in prsni koš > dodatno zatemnjena zadnja stekla
> strešne letve (črne) > el. nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali v
> stropna lučka barvi vozila
> volan nastavljiv po višini in globini > električni pomik stekel zadaj
> voznikov sedež nastavljiv po višini > pnevmatike 215/45 R16
> voznikov senčnik s predalčkom za vizitke > potovalni računalnik
> vratne kljuke v črni barvi > sovoznikov sedež nastavljiv po višini
> zadnji vzglavniki nastavljivi po višini > sprednji meglenki s funkcijo smerno prilagodljivih luči
> zračna blazina za voznika in sovoznika > strešne letve (kromirane)
> … > športni sedeži

> tempomat
> volan in prestavna ročica v usnju

REFERENCE ECOMOTIVE (dodatno k Reference) > vratne kljuke v barvi vozila
> …

> aerodinamični paket (usmernik zraka spredaj in
zaprta mreža hladilnika) STYLE ECO TECH (dodatno k Style)

> gumb za aktivacijo sistema start-stop
> pnevmatike z majhnim uporom > gumb za aktivacijo sistema start-stop
> rekuperacijski sistem > pnevmatike z majhnim uporom
> start-stop > rekuperacijski sistem
> … > start-stop

> …

*SEAT si prizadeva, da bi bila serijska oprema v času izdaje cenika točna, vendar se pred nakupom vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim trgovcem z vozili SEAT.

STYLE (dodatno k Reference)REFERENCE

SPORT (dodatno k Reference)
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Oprema Koda RE
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T

MPC* v EUR

Barve
čustveno rdeča barva 9M9M o o o 147             
kovinska barva o o o 385             
posebna barva o o o 648             

"ČILI" PAKET
"ČILI" ZB2 o - - 476             
- sprednji meglenki s funckijo smerno prilagodljivih luči
- tempomat
- električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
- aluminijasta platišča 15" - "Ingenia"

ESP
elektronski stabilizacijski program (ESP) PC4 o o o 413               
- nadzor tlaka v pnevmatikah, speljevalna asistenca, TCS
- XDS (elektronska prečna zapora) za modele  > 100 KM

Klimatska naprava
climatronic PH2 - s o 355             
- vključuje hladilni prekat v sovoznikovem predalu

Navigacijski sistem
predpriprava za ročno navigacijo PN1 o o o 51                  

Paketi
tehnični paket PTP - o o 355             
- senzor za dež
- parkirni sistem zadaj
- notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem
shranjevalni paket WDP - o 405             
- predala pod sprednjima sedežema o 280             
- naslon za roke spredaj
- mreža v prtljažniku
- Style:~dodatno zatemnjena zadnja stekla
               ~volan in prestavna ročica v usnju

Platišča in pnevmatike
aluminijasta platišča 15" - "Ingenia" PJ4 o - - 456               
- pnevmatike 185/60 R15
aluminijasta platišča 15" - "Ibia" PJI - o - 355               
- pnevmatike 185/60 R15
aluminijasta platišča 16" - "Fabula" PJF - o - 557               
- pnevmatike 215/40 R17

DODATNA OPREMA

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
DMV = davek na motorna vozila     DDV = davek na dodano vrednost
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MPC* v EUR

DODATNA OPREMA

aluminijasta platišča 17" - "Saga" PJ7 - - o 203               
- pnevmatike 215/40 R17

Radio 
Bluetooth in priključek USB (iPod) RB7 - o o 390               

Sedeži
ogrevana sprednja sedeža ZW4 o o o 385               
- ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
- naprava za čiščenje žarometov

Strešno okno
električno strešno okno PTC - o o 658               
- ni združljivo s strešnimi letvami

Usnje
usnjeni športni sedeži PLW - o o 1.278           
- Style: volan in prestavna ročica v usnju
- vključuje ZW4

Žarometi
biksenonska žarometa s funkcijo smerno prilagodljivih luči PXE - - o 684               

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
DMV = davek na motorna vozila     DDV = davek na dodano vrednost



> 2-letno jamstvo za vsa nova vozila
> 3-letno jamstvo za lak
> 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije
> 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo SEAT
> 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih SEAT
> 4-letno podaljšano jamstvo SEAT 4PLUS

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici, garancijskem listu in knjižici SEAT 4PLUS . Da pa še dodatno utrdimo skrb za stranke,
je v Sloveniji kar 20 pooblaščenih serviserjev s popolno ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti - Asistenca SEAT

Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenem serviserju SEAT vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljašamo do naslednjega pregleda. Tako
lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. 

V okviru jamstva mobilnosti vam priznamo asistenco SEAT, ki vključuje naslednje brezplačne storitve:
> pomoč na cesti
> vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa SEAT. Če popravilo traja dlje kot tri ure, ste upravičeni do brezplačnega 
   nadomestnega vozila do največ 3 dni.
> v primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotavljamo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega servisa SEAT, kjer vam bomo vozilo
   popravljali

Storitev velja na področju Slovenije. Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko:

Porsche Kredit in Leasing

V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo ugodno
zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem
in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja prilagojeno vašim željam, potrebam in finančnim
možnostim. Odgovor boste prejeli že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov.

Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja:
> SEAT kreditKlasik
> SEAT kreditPlus
> SEAT operativni leasing
> SEAT finančni leasing in
> SEAT finančni leasing Plus

Nudimo vam tudi kartico Porsche Service Credit Card, ki vam omogoča obročno odplačevanje servisnih storitev, nadomestnih delov, pnevmatik ipd.

Za našo kakovost jamčimo!      SEAT 4PLUS

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18)

Proizvajalec: SEAT S.A., Španija Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana


